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METODY CZENIA I SELEKCJI KLASYFIKATORÓW 
W PROGNOZOWANIU UPAD O CI PRZEDSI BIORSTW

1. WST P

Ze wzgl du na powszechno  i uniwersalno  wykorzystania metod klasyfikacyj-
nych, problem poprawnej klasyfikacji obiektów jest wci  aktualny i wa ny z punktu 
widzenia bada  we wszystkich obszarach nauki. Jedn  z dróg daj cych szans  na 
popraw  zdolno ci klasyfikacyjnych obiektów jest jednoczesne wykorzystanie zbioru 
klasyfikatorów. Podej cie to polega na stosowaniu metod, w których ostateczna decyzja 
o przynale no ci obiektu do jednej z mo liwych populacji (klas) zale y od wskaza  
wi kszej liczby klasyfikatorów indywidualnych. W niniejszym artykule, klasyfikato-
rami indywidualnymi nazywane s  metody klasyfikacyjne ró nego typu, których pro-
gnozy (wskazania klasy przynale no ci lub prawdopodobie stwa a posteriori) s u  do 
podejmowania ostatecznej decyzji o przynale no ci obiektu przez ca y zespó  klasyfi-
katorów. Zbiór klasyfikatorów podejmuj cy decyzje klasyfikacyjne zgodnie z regu ami 
metod czenia lub selekcji nazywany jest w skrócie klasyfikatorem hybrydowym. 
Modelami klasyfikacyjnymi indywidualnymi lub hybrydowymi nazywane s  nato-
miast konkretne realizacje metod klasyfikacyjnych, oszacowane na podstawie obiektów 
próby ucz cej i testowane na obiektach próby testuj cej.

W niniejszym artykule przedstawione zosta y wyniki bada  nad prób  wykorzy-
stania metod czenia oraz selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upad o ci przed-
si biorstw. Poza porównaniem trafno ci prognoz uzyskanych przez modele bazuj ce 
na klasyfikatorach indywidualny oraz hybrydowych, przeanalizowano tak e wp yw 
liczby uwzgl dnianych zmiennych obja niaj cych na poprawno  klasyfikacji przez 
poszczególne modele. W zbiorze klasyfikatorów indywidualnych znalaz y si  cztery 
ró ne metody klasyfikacyjne: liniowa analiza dyskryminacyjna, regresja logistyczna, 
sztuczna sie  neuronowa oraz las losowy.

Poj cie „upad o ci przedsi biorstwa” jest silnie powi zane z poj ciem „bankruc-
twa przedsi biorstwa”. Pomimo cz stego zamiennego u ywania tych poj  w j zyku 
potocznym, nale y podkre li , e nie s  to okre lenia to same. Termin bankructwa 
podkre la ekonomiczny charakter zjawiska, jakim jest zaprzestanie podstawowej dzia-
alno ci przedsi biorstwa. Upad o  jest natomiast poj ciem prawnym, którego znacze-
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nie reguluj  przepisy prawa upad o ciowego. W niniejszym artykule, autor korzysta 
z poj cia „upad o ci przedsi biorstw” ze wzgl du na wykorzystanie w konstruowanych 
modelach klasyfikacyjnych zmiennej kategorialnej okre laj cej fakt wyst pienia lub 
nie wyst pienia upad o ci w sensie prawnym.

Analiza dyskryminacyjna z liniow  funkcj  dyskryminacyjn  zosta a zapropo-
nowana przez Fishera (1936) jako narz dzie pozwalaj ce odseparowa  w mo li-
wie najlepszy sposób obiekty pochodz ce z dwóch ró nych populacji. Pierwszym 
modelem dyskryminacyjnym wykorzystanym do problemu prognozowania upad o-
ci przedsi biorstw by  model Altmana nazwany „Z-score model” (Altman, 1968). 

Profesor Altman jest tak e autorytetem w dziedzinie teorii bankructwa oraz autorem 
wielu publikacji na ten temat (Altman i inni, 2008; Altman, Roggi, 2013). Modele 
liniowej analizy dyskryminacyjnej s  narz dziem cz sto wykorzystywanym w progno-
zowaniu upad o ci przedsi biorstw zarówno zagranic  jak i w Polsce (Mossman i inni, 
1998; M czy ska, 1994; Hadasik, 1998; Ho da, 2001, 2006; M czy ska, Zawadzki, 
2006). Proponowane modele wykorzystuj  ró ne zestawy wska ników lub wielko ci 
finansowych, które pozwalaj  z du ym prawdopodobie stwem wskazywa  przedsi -
biorstwa zagro one ryzykiem upad o ci.

Drugim z wykorzystanych klasyfikatorów indywidualnych jest regresja logistyczna. 
Metoda ta pozwala okre la  przynale no  obiektu do jednej z dwóch populacji na 
podstawie zmiennych o charakterze ilo ciowym b d  jako ciowym. Przynale no  
wynika z wielko ci prawdopodobie stwa modelowanego z wykorzystaniem funkcji 
przekszta caj cej prawdopodobie stwo na logarytm ilorazu szans (logit) oraz dystry-
buanty rozk adu logistycznego (Pociecha i inni, 2014). Warto podkre li , e modele 
regresji logistycznej nie wymagaj  spe nienia za o enia o normalno ci rozk adu zmien-
nych obja niaj cych. Metoda ta, podobnie jak liniowa analiza dyskryminacyjna, jest 
cz sto wykorzystywana w prognozowaniu upad o ci przedsi biorstw (Ohlson, 1980; 
Ho da, 2000; W dzki, 2005).

Kolejnym z wykorzystanych w badaniu klasyfikatorów indywidualnych jest 
sztuczna sie  neuronowa, której dzia anie wzorowane jest na sieci neuronów prze-
twarzaj cych sygna y w uk adzie nerwowym organizmów ywych. Sztuczna sie  neu-
ronowa poprzez sie  powi zanych neuronów stanowi cych okre lon  struktur  ma za 
zadanie przetworzy  wej ciowe sygna y w taki sposób, aby sygna y wychodz ce z sieci 
by y zgodne z oczekiwanymi. Obok wyboru odpowiedniej struktury, wa nym etapem 
konstruowania sieci jest proces jej uczenia z wykorzystaniem odpowiednich algoryt-
mów. W badaniach nad upad o ci  przedsi biorstw najcz ciej stosowan  postaci  
sieci neuronowej jest perceptron wielowarstwowy (Bell i inni, 1990; Korol, Prusak, 
2005; Ho da, 2006). 

Ostatnim klasyfikatorem indywidualnym uwzgl dnionym przez autora artyku u jest 
las losowy. Podobnie jak sztuczna sie  neuronowa, las losowy nale y do grupy metod 
nieparametrycznych. Nie wymaga zatem spe nienia rygorystycznych za o e  wobec 
zmiennych obja niaj cych wykorzystywanych przy jego budowie. Las zbudowany 
jest z du ej liczby drzew klasyfikacyjnych, które poprzez g osowanie wi kszo ciowe 
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wskazuj  na populacj  (klas ), do której nale y zakwalifikowa  rozpoznawany obiekt. 
Nale y zauwa y , e decyzje klasyfikacyjne lasu losowego bazuj  na wskazaniach 
wi kszej liczby drzew klasyfikacyjnych. Celem autora jest zweryfikowanie u ytecz-
no ci metod czenia i selekcji dla metod ró nego typu, dlatego las losowy zosta  
w czony do grupy klasyfikatorów indywidualnych. Skuteczno  lasu losowego w pro-
gnozowaniu upad o ci przedsi biorstw by a weryfikowana równie  dla przedsi biorstw 
dzia aj cych w Polsce (Korol, 2010).

2. METODY CZENIA I SELEKCJI KLASYFIKATORÓW

Ze wzgl du na odmienne koncepcje dzia ania metod klasyfikacyjnych uwzgl d-
nionych w badaniu, mo e si  zdarzy , e prognozy uzyskiwane na podstawie modeli 
uczonych z wykorzystaniem tego samego zbioru obiektów istotnie ró ni  si  od sie-
bie w zale no ci od wykorzystanej metody. W sytuacji kiedy rozpatrywane metody 
dokonuj  b dnej klasyfikacji odmiennych obiektów, a adnej z metod nie mo na 
jednoznacznie wskaza  jako najlepszej, zasadna jest próba jednoczesnego wykorzy-
stania metod indywidualnych stosuj c podej cie czenia b d  selekcji. Klasyfikatory 
indywidualne powinny zatem charakteryzowa  si  wysok  precyzj  oraz mo liw  
ró norodno ci  stawianych prognoz2 (Kuncheva, 2000). Stosuj c metody czenia lub 
selekcji, ostateczna decyzja o przynale no ci obiektu do populacji podejmowana jest 
z wykorzystaniem wi kszej liczby metod klasyfikacyjnych, daj c tym samym szans  na 
uzyskanie pe niejszej informacji o klasyfikowanych obiektach oraz popraw  wyników 
ogólnej trafno ci (Krzy ko i inni, 2008). 

czenie klasyfikatorów jest sposobem wykorzystania wielu metod klasyfikacyj-
nych jednocze nie. Ostateczna decyzja o przynale no ci obiektu do jednej ze zdefinio-
wanych klas podejmowana jest na podstawie wskaza  klasyfikatorów indywidualnych 
(metoda g osowania wi kszo ciowego) lub na podstawie wektorów prawdopodo-
bie stw a posteriori przynale no ci obiektów (np. metoda sumacyjna).

W metodzie g osowania wi kszo ciowego decyzja o przynale no ci obiektu 
zale na jest od liczby „g osów” oddanych na ka d  z mo liwych klas. Zalet  g oso-
wania wi kszo ciowego jest mo liwo  zastosowania dla dowolnych metod klasyfika-
cyjnych wskazuj cych jedynie klas , do której zaliczany jest obiekt. Nie jest wyma-
gana znajomo  wielko  prawdopodobie stwa a posteriori przynale no ci obiektu do 
danej klasy. Nale y mie  na uwadze, e w przypadku parzystej liczby klasyfikatorów 
sk adowych oraz dwóch klas, z których mog  pochodzi obiekty, metoda mo e nie 
rozstrzyga  o przynale no ci obiektu. Dzieje si  tak w sytuacji gdy liczba g osów 
oddanych na ka d  z klas jest taka sama (Krzy ko i inni, 2008).

Zak adaj c, e wyst puje c ró nych klasyfikatorów indywidualnych , 
wyznaczonych na bazie n-elementowej próby ucz cej , 

2 Wysoka ró norodno  jest rozumiana jako mo liwie niska lub nawet ujemna korelacja b dów 
poszczególnych klasyfikatorów indywidualnych. 
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gdzie  jest wektorem obserwowanych cech, a  etykiet  jednej z K klas, klasyfi-
kator g osowania mo na zapisa  jako3:

 , . (1)

Innym sposobem czenia klasyfikatorów jest metoda sumacyjna. Warunkiem mo -
liwo ci wykorzystania metody sumacyjnej jest posiadanie ocen prawdopodobie stw 
a posteriori przynale no ci klasyfikowanego obiektu do zdefiniowanych klas , 

; . Klasyfikator sumacyjny mo na wtedy zapisa :

 , (2)

gdzie:

 .

Sum  prawdopodobie stw mo na zast pi  równie  ich warto ci  redni  uzyskuj c 
takie same wskazania klasyfikatora. Mo liwe jest tak e wprowadzenie dodatkowych 
wag ró nicuj cych wp yw okre lonych klasyfikatorów na podejmowan  ostatecznie 
decyzj . Przyk adem mog  by  wagi proporcjonalne do wspó czynników trafno ci 
globalnej klasyfikatorów indywidualnych.

Metoda iloczynowa, w przeciwie stwie do metody sumacyjnej, wykorzystuje ilo-
czyny prawdopodobie stw a posteriori. Z tego powodu, w przypadku gdy chocia  
jeden z klasyfikatorów indywidualnych wskazuje niskie prawdopodobie stwo przyna-
le no ci obiektu do danej klasy to znacz co obni a to prawdopodobie stwo tego, e 
klasyfikator czony wska e ostatecznie t  klas  dla rozwa anego obiektu. Klasyfikator 
iloczynowy mo na zapisa  jako:

 , (3)

gdzie:

 .

Kolejnym sposobem czenia klasyfikatorów jest wykorzystanie metod bazuj cych 
na statystykach pozycyjnych wyznaczanych dla prawdopodobie stw a posteriori przy-
nale no ci obiektów do poszczególnych klas. czenie klasyfikatorów odbywa si  dla 
statystyk: minimum, maksimum oraz mediana, co mo na zapisa :

3 I(q) jest funkcj  wska nikow  przyjmuj c  warto  1 gdy zdanie q jest prawdziwe lub 0 gdy 
zdanie q jest fa szywe.
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 Metoda minimum , (4)

 Metoda maksimum , (5)

 Metoda medianowa . (6)

Drug  z grup metod wykorzystuj cych zbiór klasyfikatorów indywidualnych do 
okre lania przynale no ci obiektu jest selekcja. Selekcja klasyfikatorów zak ada, e 
poszczególne metody klasyfikacji mog  dzia a  skuteczniej, kiedy stosuje si  je do 
obiektów podobnych ze wzgl du na pewne cechy. Mo liwy jest zatem wybór lokalnie 
najlepszych metod klasyfikacyjnych, dla których czna trafno  jest wy sza ni  ka dej 
metody z osobna (Dasarathy, Sheela, 1979).

Jedn  z propozycji wykorzystania metody selekcji przedstawi a Kuncheva (2000). 
Badaczka zaproponowa a wykorzystanie metody iteracyjnej optymalizacji podzia u 
zbioru obiektów – k- rednich w celu wyznaczenia skupie  obiektów, z którymi nast pnie 
skojarzone zosta y najskuteczniejsze w tych skupieniach klasyfikatory indywidualne. 
Autorka wykorzysta a w badaniu pi  oddzielnie nauczonych sieci neuronowych. Inne 
metody czenia klasyfikatorów zosta y dok adnie opisane w pracy Kunchevej (2004).

3. CELE BADANIA, PROCEDURA POST POWANIA 
ORAZ WYKORZYSTANY MATERIA  BADAWCZY

Przedstawione powy ej koncepcje czenia oraz selekcji klasyfikatorów pos u y y 
do budowy modeli prognozowania upad o ci przedsi biorstw bazuj cych na wska-
zaniach czterech ró nych klasyfikatorów indywidualnych: liniowa analiza dyskry-
minacyjna, regresja logistyczna, sztuczna sie  neuronowa oraz las losowy. Powsta e 
w ten sposób modele hybrydowe porównywane by y z modelami indywidualnymi pod 
wzgl dem trafno ci stawianych przez nie prognoz. 

Podstawowym celem badania by o wskazanie metod klasyfikacyjnych spo ród 
wszystkich analizowanych (4 klasyfikatory indywidualne + 9 klasyfikatorów cze-
nia lub selekcji) zapewniaj cych mo liwie wysok  jako  prognozowania upad o ci 
przedsi biorstw dla obiektów próby testuj cej. Badanie s u y weryfikacji hipotezy 
mówi cej o wy szej skuteczno ci poprawnej klasyfikacji obiektów przez modele bazu-
j ce na metodach czenia lub selekcji klasyfikatorów w porównaniu z modelami 
indywidualnymi. Istotnym elementem badania by o tak e wskazanie listy wska ników 
finansowych, których wykorzystanie w konstrukcji modeli klasyfikacyjnych zapewni o 
najwy sz  jako  stawianych prognoz. Badanie umo liwi o równie  przeprowadzenie 
analizy skuteczno ci metod klasyfikacji w zale no ci od liczby wska ników finan-
sowych wykorzystywanych do budowy poszczególnych modeli indywidualnych oraz 
hybrydowych. Wyniki podj tej analizy mog  pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy 
i kiedy warto stosowa  metody czenia oraz selekcji klasyfikatorów do problemu 
prognozowaniu upad o ci przedsi biorstw.
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Tabela 1.
Klasyfikatory indywidualne i hybrydowe wykorzystane w badaniu

Oznaczenie Klasyfikator

AD Liniowa analiza dyskryminacyjna

RL Regresja logistyczna

SSN Sztuczna sie  neuronowa

LL Las losowy

H1 G osowanie wi kszo ciowe

H2 Klasyfikator sumacyjny

H3 Klasyfikator sumacyjny (wa ony)

H4 Klasyfikator iloczynowy

H5 Klasyfikator minimum

H6 Klasyfikator medianowy

H7 Klasyfikator maksimum

H8 Klasyfikator selekcji 1

H9 Klasyfikator selekcji 2

ród o: opracowanie w asne.

Konstruowane w badaniu sztuczne sieci neuronowe mia y posta  perceptronu 
wielowarstwowego. Sieci sk ada y si  za ka dym razem z 3 warstw (1 wej ciowa, 
1 ukryta oraz 1 wyj ciowa). Liczba neuronów warstwy wej ciowej odpowiada a liczbie 
wska ników finansowych wykorzystanych do budowy poszczególnych sieci. Liczba 
neuronów warstwy ukrytej stanowi a za ka dym razem po ow  liczby neuronów war-
stwy wej ciowej. W przypadku nieparzystej liczby neuronów pierwszej warstwy, liczba 
ta by a zaokr glana w gór . Regu y zwi zane z ustaleniem liczby neuronów w ka dej 
z warstw sieci zwi zane s  z automatyzacj  procesu budowy du ej liczby SSN w dal-
szej cz ci badania. Uczenie sieci odbywa o si  z wykorzystaniem metody zmiennej 
metryki – algorytm BFGS (Krzy ko i inni, 2008). 

W przeprowadzonym badaniu zbudowano tak e du  liczb  lasów losowych. Do 
budowy pojedynczego lasu wykorzystywano za ka dym razem 1000 drzew klasy-
fikacyjnych. W ka dym w le drzewa, do podzia u obiektów wybierana by a jedna 
z co najwy ej czterech losowych zmiennych uczestnicz cych w budowie lasu. Miar  
ró norodno ci klas w w le przy budowie drzew klasyfikacyjnych by  indeks Giniego.

Dodatkowego komentarza wymaga tak e wykorzystanie niektórych klasyfikatorów 
hybrydowych. W przypadku klasyfikatora sumacyjnego (wa onego) wykorzystano 
wagi proporcjonalne do wspó czynników trafno ci globalnej uzyskanych na poziomie 
próby ucz cej dla klasyfikatorów indywidualnych. 

W przypadku klasyfikatora selekcji 1, lokalnie najlepszy klasyfikator wyzna-
czany by  dla ka dego z 4 skupie  obiektów podobnych pod wzgl dem opisuj cych 
je cech diagnostycznych (zestaw wska ników finansowych). Do utworzenia 4 skupie  
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wykorzystano metod  k- rednich. W przypadku klasyfikatora selekcji 2, podobie stwo 
obiektów pod wzgl dem opisuj cych je cech diagnostycznych zast piono podobie -
stwem pod wzgl dem wielko ci prawdopodobie stw a posteriori przynale no ci do 
populacji spó ek upad ych (prawdopodobie stwa uzyskane na podstawie 4 klasyfika-
torów indywidualnych). 

W badaniu empirycznym wykorzystano informacje dotycz ce sytuacji finansowo-
-maj tkowej 180 spó ek akcyjnych z okresu 1999–2012 dzia aj cych w Polsce w sek-
torach: budownictwo, handel oraz przetwórstwo przemys owe. Dla ka dego z sektorów 
dysponowano 30 obiektami, wobec których odpowiedni s d og osi  upad o  podmiotu 
gospodarczego oraz 30 obiektami w dobrej kondycji finansowej, których wielko  
aktywów oraz typ prowadzonej dzia alno ci odpowiada y poszczególnym spó kom, 
które og osi y upad o . Poza zmienn  zero-jedynkow  wskazuj c  na wyst pienie 
b d  nie wyst powanie upad o ci przedsi biorstwa, obiekty badania opisane zosta y 
zestawem 19 wska ników finansowych prezentuj cych w mo liwie pe ny sposób ich 
sytuacj  finansowo-maj tkow . W przypadku spó ek upad ych, wska niki finansowe 
wyznaczane by a na podstawie sprawozda  finansowych z okresu na rok przed z o-
eniem pierwszego wniosku o og oszenie upad o ci. ród ami informacji i danych 

w badaniu by y: Internetowy Monitor S dowy i Gospodarczy, Monitor Polski B oraz 
baza danych firmy Notoria Serwis.

Tabela 2.
Lista wska ników finansowych wykorzystanych w badaniu

Zmienna Wska nik finansowy

X1 Stopa zwrotu z aktywów = zysk netto / rednia warto  aktywów

X2 Stopa zwrotu z kapita u w asnego = zysk netto / rednia warto  kapita ów w asnych

X3 Zysk brutto / rednia warto  aktywów

X4 Zysk ze sprzeda y / rednia warto  aktywów

X5 Mar a zysku brutto = zysk brutto / przychody ze sprzeda y

X6 Mar a zysku netto = zysk netto / przychody ze sprzeda y

X7 Mar a zysku operacyjnego = zysk na dzia alno ci operacyjnej / przychody ze sprzeda y

X8 (Aktywa obrotowe – zobowi zania krótkoterminowe) / suma bilansowa

X9 Wska nik bie cej p ynno ci = Aktywa obrotowe / zobowi zania krótkoterminowe

X10 Wska nik szybkiej p ynno ci = (Aktywa obrotowe – zapasy) / zobowi zania krótkoterminowe

X11 Wska nik podwy szonej p ynno ci = (Aktywa obrotowe – zapasy – nale no ci) / zobowi zania 
krótkoterminowe

X12 Zobowi zania ogó em / aktywa ogó em

X13 Zobowi zania d ugoterminowe / aktywa ogó em

X14 Kapita  w asny / aktywa ogó em

X15 Kapita  w asny / zobowi zania ogó em
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Zmienna Wska nik finansowy

X16 Wska nik rotacji nale no ci = rednia warto  nale no ci / przychody ze sprzeda y netto  365

X17 Wska nik rotacji zapasów = rednia warto  zapasów / przychody ze sprzeda y netto  365

X18 Wska nik rotacji zobowi za  = rednia warto  zobowi za  / przychody ze sprzeda y  365

X19 Wska nik rotacji aktywów = rednia warto  aktywów / przychody ze sprzeda y  365

ród o: opracowanie w asne.

Nadrz dnym celem badania by a próba generalnej oceny przydatno ci metod 
czenia i selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upad o ci przedsi biorstw oraz 

ch  przedstawienia wp ywu ró nej liczby zmiennych obja niaj cych na skuteczno  
dzia ania poszczególnych metod. Z tego powodu, w toku prowadzonych bada , kon-
struowana by a du a liczba modeli klasyfikacyjnych z ró nym co do liczebno ci oraz 
sk adu zestawem zmiennych obja niaj cych. W pierwszym kroku badania, dla ka dej 
z mo liwych liczebno ci zmiennych w modelach (przyj to od 2 do 18) wylosowano 
po 100 ró nych kombinacji zmiennych spo ród wszystkich 19 dost pnych wska ników 
finansowych4. Autor badania ma wiadomo , e w losowym zestawie zmiennych 
mog  znale  si  pary zmiennych silnie skorelowanych. Taka analiza równie  zosta a 
przeprowadzona. Nie zdecydowano si  jednak na usuwanie zmiennych skorelowa-
nych, poniewa  nadrz dnym kryterium oceny przyj tym w badaniu by a zdolno  
poprawnej klasyfikacji obiektów próby testuj cej, a nie np. w asno ci statystyczno-
ekonometryczne konstruowanych modeli (szczególnie parametrycznych). Rozwa ania 
na ten temat w szerszym zakresie podj  Zbigniew Czerwi ski w ksi ce pt. „Moje 
zmagania z ekonomi ” (Czerwi ski, 2002).

Dla ka dej wylosowanej kombinacji zmiennych szacowane by y modele indywidu-
alne (AD, RL, SSN, LL). Nast pnie, na podstawie wskaza  oraz wektorów prawdopo-
dobie stw a posteriori przynale no ci obiektów do populacji pochodz cych z modeli 
indywidualnych zbudowano modele hybrydowe (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, 
H9). Za ka dym razem modele by y szacowane i walidowane poprzez 25-krotne5 wylo-
sowanie próby testuj cej (losowanie proste bez zwracania) stanowi cej 30% wszystkich 
dost pnych obserwacji. Pozosta e 70% obserwacji stanowi o prób  ucz c . Dla ka -
dego pojedynczego podzia u zbioru obiektów na prób  ucz c  i testuj c  wyznaczano 
wszystkie 13 modeli klasyfikacyjnych. Uzyskane wyniki wspó czynników trafno ci 
globalnej prognoz w próbie ucz cej i testuj cej by y u redniane dla 25 powtórze . 
W procesie walidacji, dla ka dej pojedynczej wylosowanej kombinacji zmiennych 

4 Wyj tkami by y losowania 2-elementowych oraz 18-elementowych kombinacji spo ród 19 wska ni-
ków finansowych. W tych przypadkach zbadano wszystkie mo liwe kombinacje dokonuj c przegl du zupe -
nego mo liwych zestawów zmiennych w modelach klasyfikacyjnych. By o ich odpowiednio 171 oraz 19.

5 Ustalona liczba powtórze  równa 25 wynika z przeprowadzonej dodatkowej analizy stabilno ci 
wspó czynników trafno ci globalnej prognoz dla analizowanych metod.

Tabela 2. (cd.) 
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wyznaczono zatem 325 modeli indywidualnych i hybrydowych ((4 + 9)  25), a czna 
liczba modeli uwzgl dniona w analizie wynios a 549 250.

Wszystkie analizy wykonano z wykorzystaniem autorskiej aplikacji komputerowej 
napisanej w rodowisku R, maj cej zastosowanie dla problemów binarnej klasyfikacji 
obiektów. 

4. BADANIE SKUTECZNO CI WYKORZYSTANIA METOD CZENIA 
ORAZ SELEKCJI KLASYFIKATORÓW 

W PROGNOZOWANIU UPAD O CI PRZEDSI BIORSTW

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie modeli klasyfikacyjnych z ró n  liczb  
zmiennych obja niaj cych, których redni wspó czynnik trafno ci globalnej6 wyzna-
czony dla obiektów próby testuj cej by  najwy szy.

Tabela 3.
Modele z najwy szymi wspó czynnikami trafno ci globalnej w próbie testuj cej

Liczba 
zmiennych

Wsp. trafno ci 
globalnej

Metoda Zestaw zmiennych

 2 0,847 RL X5, X12 

 3 0,848 RL X1, X2, X15 

 4 0,865 RL X5, X10, X11, X12 

 5 0,869 LL X2, X4, X10, X14, X16

 6 0,869 H2 X5, X6, X12, X14, X17, X18 

 7 0,852 LL X2, X6, X9, X14, X16, X18, X19 

 8 0,857 H2 i H6 X1, X2, X5, X7, X8, X15, X17, X18 

 9 0,859 H2 X3, X4, X5, X8, X9, X10, X12, X18, X19 

10 0,859 H6 X4, X7, X9, X10, X11, X13, X14, X16, X17, X18 

11 0,858 LL X2, X3, X5, X8, X9, X10, X13, X14, X16, X18, X19

12 0,866 LL X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X11, X12, X13, X17, X18 

13 0,858 LL X1, X3, X4, X6, X7, X8, X9, X10, X14, X15, X16, X18, X19

14 0,869 LL X2, X3, X4, X5, X8, X9, X11, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19 

15 0,863 LL X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X16, X17, X18, X19

16 0,862 LL X2, X3, X4, X5, X6, X8, X9, X10, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19

17 0,867 LL X2, X3, X4, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19

18 0,853 LL X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19

ród o: opracowanie w asne.

6 W wyniku przeprowadzonej walidacji, warto ci wspó czynnika trafno ci globalnej zosta y u red-
nione dla 25 powtórze .
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Na podstawie informacji zawartych w tabeli 3 mo na stwierdzi , e w przy-
padku ma ej liczby zmiennych (od 2 do 4) najwy sze zdolno ci poprawnej klasyfi-
kacji obiektów uzyska y modele regresji logistycznej. W przypadku modeli z du  
liczb  zmiennych (od 11 do 18) za ka dym razem najskuteczniejszy okazywa  si  las 
losowy. Modele oparte na metodach czenia H2 (klasyfikator sumacyjny) oraz H6 
(klasyfikator medianowy) uzyskiwa y najwy sze wyniki dla liczby zmiennych 6 oraz 
od 8 do 10.

Zbudowanie modeli dla wszystkich mo liwych 2-elementowych kombinacji zmien-
nych obja niaj cych umo liwi o zbadanie w sposób numeryczny zdolno ci popraw-
nego klasyfikowania obiektów przez poszczególne wska niki finansowe wykorzystane 
w badaniu. Na rysunku 1 przedstawiono rednie wspó czynniki trafno ci globalnej 
w próbie ucz cej oraz testuj cej dla wszystkich modeli z dwoma zmiennymi obja nia-
j cymi, w których wyst pi a ka da z analizowanych zmiennych (ka dy ze wska ników 
finansowych wyst pi  w 18 kombinacjach zestawów zmiennych).

Rysunek 1. Zdolno ci poprawnej klasyfikacji obiektów przez wska niki finansowe
ród o: opracowanie w asne.

Najwy sze wspó czynniki trafno ci globalnej uzyskiwa y modele, w których znaj-
dowa y si  zmienne dotycz ce zad u enia przedsi biorstwa (X15, X12), relacji kapita u 
w asnego do wielko ci aktywów (X14) oraz bie cej p ynno ci (X9). Najni sze wspó -
czynniki odpowiada y modelom, w których wyst pi y wska niki rotacji nale no ci, 
zapasów i aktywów (X16, X17, X19).

Na rysunku 2 przedstawiono kszta towanie si  rednich wspó czynników trafno ci 
globalnej uzyskanych przez poszczególne modele w próbie ucz cej (lewy wykres) 
oraz testuj cej (prawy wykres). Dodatkowo na wykresie wyró niono wyniki uzy-
skane przez modele indywidualne. Warto przypomnie , e dla ka dej z mo liwych 
liczebno ci zmiennych (od 2 do 18) wylosowano po 100 kombinacji zmiennych7, dla 
których 25-krotnie wyznaczano i testowano wszystkie 13 modeli klasyfikacyjnych 

7 Wyj tek stanowi y modele dla 2 i 18 zmiennych.
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(indywidualne i hybrydowe). Uzyskane rezultaty pokazuj , e w przypadku próby 
ucz cej, rednia warto  wspó czynnika trafno ci globalnej dla wszystkich analizowa-
nych klasyfikatorów wzrasta a wraz ze wzrostem liczby zmiennych. Najskuteczniejsze 
w próbie ucz cej okaza y si  klasyfikatory selekcji uzyskuj ce redni  trafno  glo-
baln  przekraczaj c  90%. Najlepszym z klasyfikatorów indywidualnych (dla ró nych 
liczebno ci zmiennych) by a sztuczna sie  neuronowa.

Rysunek 2. Liczba zmiennych w modelach a trafno  prognoz w próbach ucz cej i testuj cej
ród o: opracowanie w asne.

Dla zdecydowanej wi kszo ci klasyfikatorów, budowane modele zwi ksza y zdol-
no ci poprawnej klasyfikacji obiektów próby testuj cej do momentu uwzgl dniania 
liczby zmiennych nieprzekraczaj cej 8–10. Przy wy szej liczbie zmiennych wspó -
czynniki trafno ci globalnej stabilizowa y si  lub spada y. Wyj tkiem jest klasyfikator 
lasu losowego, dla którego rednia trafno  prognoz w próbie testuj cej wzrasta a 
razem ze wzrostem liczby uwzgl dnianych zmiennych. Las losowy uzyskiwa  rednio 
najwy sz  skuteczno  prognoz w modelach z liczb  zmiennych wi ksz  od 8. Przy 
mniejszej liczbie zmiennych, najwy sze wyniki uzyskiwa y modele dla klasyfikatorów 
hybrydowych (sumacyjny i medianowy) oraz modele regresji logistycznej. Nale y 
zauwa y  du y spadek trafno ci prognoz w przypadku sztucznych sieci neuronowych. 
W celu poprawy uzyskiwanych wyników mo liwa jest potrzeba zmiany struktury kon-
struowanych sieci lub przyj tego algorytmu uczenia. Takie same wyniki uzyska y pary 
modeli dla klasyfikatorów hybrydowych: sumacyjny i sumacyjny (wa ony), a tak e 
minimum i maksimum.

Na rysunku 3 przedstawiono dla ka dej z mo liwych liczebno ci zmiennych odse-
tek modeli indywidualnych oraz hybrydowych, które uzyska y najwy sz  trafno  
globaln  prognoz w próbie testuj cej. Dla przyk adu, po ród 100 kombinacji modeli 
z 4 zmiennymi obja niaj cymi, w 49 przypadkach modelem, który uzyska  najwy sz  
trafno  globaln  w próbie testuj cej (po walidacji) by  jeden z 4 modeli indywidu-
alnych. W 46 przypadkach natomiast, najwy sz  trafno  globaln  wskaza  jeden 
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z 9 modeli hybrydowych. W pozosta ych 5 przypadkach najlepszy z modeli indywi-
dualnych oraz hybrydowych wskaza y tak  sam  wielko  wspó czynnika trafno ci 
globalnej.

Rysunek 3. Odsetek modeli z najwy szym wspó czynnikiem trafno ci globalnej 
w próbie testuj cej a liczba uwzgl dnianych zmiennych

ród o: opracowanie w asne.

Po ród modeli z ma  liczb  zmiennych (2, 3, 5), w ponad po owie przypadków 
przynajmniej jeden z modeli hybrydowych uzyskiwa  wy szy wspó czynnik trafno ci 
globalnej na poziomie próby testuj cej ni  najlepszy z modeli indywidualnych. Odsetek 
ten spada wraz ze wzrostem liczby zmiennych. Sytuacja ta jest zwi zana z rosn c  
(wraz ze wzrostem liczby zmiennych) skuteczno ci  poprawnej klasyfikacji obiektów 
przez las losowy nale cy do grupy klasyfikatorów indywidualnych. Wzrost ten mo na 
zaobserwowa  na rysunku 2. Warto przypomnie , e niektóre modele hybrydowe 
(H2 i H6) znalaz y si  równie  w zestawieniu najlepszych modeli zaprezentowanych 
w tabeli 3.

5. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoli o na realizacj  za o onego celu 
jakim by a ocena skuteczno ci wykorzystania metod czenia oraz selekcji klasyfika-
torów w prognozowania upad o ci przedsi biorstw. Badanie zosta o zaprojektowane 
z my l  o mo liwie wysokiej porównywalno ci uzyskiwanych wyników dla ró nych 
metod klasyfikacyjnych. Dokonana analiza pozwala stwierdzi , e metody czenia 
oraz selekcji, bazuj ce na wskazaniach oraz prawdopodobie stwach a posteriori kla-
syfikatorów indywidualnych, mog  wp ywa  na popraw  jako ci stawianych prognoz. 
W badaniu wykorzystano 4 klasyfikatory indywidualne oraz 9 klasyfikatorów hybry-
dowych. W tabeli 3 przedstawiaj cej zestawienie modeli o najwy szych zdolno ciach 
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poprawnego klasyfikowania obiektów kilkukrotnie znalaz y si  modele hybrydowe 
(sumacyjny oraz medianowy).

W toku realizacji podstawowego celu badania wskazano równie  zestaw modeli 
klasyfikacyjnych dla ró nej liczby zmiennych obja niaj cych, które charakteryzowa y 
si  najwy szymi wynikami poprawnej klasyfikacji obiektów próby testuj cej (tabela 3). 
Oceniaj c uzyskane wyniki klasyfikacji warto podkre li , e spó ki uwzgl dnione 
w badaniu pochodzi y z trzech ró nych bran , co mog o by  istotnym czynnikiem 
utrudniaj cym poprawn  klasyfikacj  obiektów charakteryzuj cych si  ró norodn  
specyfik  prowadzonej dzia alno ci. Na podstawie przegl du wyników klasyfikacji 
uzyskanych przez innych autorów bada  wynika, e rednia zdolno  poprawnej kla-
syfikacji (w próbie testuj cej) modeli szacowanych dla przedsi biorstw dzia aj cych 
w Polsce w bran y produkcyjnej mie ci si  w przedziale 77–85%, w bran y budow-
lanej: 65–90%, a w bran y handlowo-us ugowej: 61–82% (Pociecha i inni, 2014). 
Wyniki poprawnej klasyfikacji najlepszych z uzyskanych modeli w badaniu, si gaj ce 
87% (w próbie testuj cej) mo na zatem uzna  za wzgl dnie wysokie.

W toku prowadzonej analizy dokonano równie  oceny dost pnych wska ników 
finansowych pod wzgl dem zdolno ci poprawnego klasyfikowania obiektów do popu-
lacji spó ek upad ych oraz tych w dobrej kondycji finansowej. Najwy sze oceny uzy-
ska y wska niki zad u enia przedsi biorstwa, bie cej p ynno ci oraz relacji kapita u 
w asnego do wielko ci aktywów. Najni ej ocenione zosta y natomiast wska niki rotacji 
nale no ci, zapasów oraz aktywów.

Analiza prognoz stawianych przez du  liczb  modeli klasyfikacyjnych, uwzgl d-
niaj cych ró n  liczb  zmiennych obja niaj cych pozwala stwierdzi , e stosowa-
nie metod czenia oraz selekcji klasyfikatorów jest cz ciej skuteczne w przypadku 
modeli z mniejsz  liczb  zmiennych. Wniosek ten wynika z porównania rezultatów 
klasyfikacji obiektów i dotyczy zbioru metod uwzgl dnionych w badaniu. Po ród 
wszystkich rozwa anych metod klasyfikacyjnych, najwy sz  jako ci  stawianych 
prognoz, w sytuacji uwzgl dnienia du ej liczby zmiennych obja niaj cych, charakte-
ryzowa  si  las losowy.
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 METODY CZENIA I SELEKCJI KLASYFIKATORÓW 
W PROGNOZOWANIU UPAD O CI PRZEDSI BIORSTW

S t r e s z c z e n i e

Autor niniejszego artyku u postanowi  zbada  skuteczno  wykorzystania metod czenia oraz selek-
cji klasyfikatorów w prognozowaniu upad o ci przedsi biorstw w Polsce. Przeprowadzone badanie 
pozwoli o na porównanie jako ci stawianych prognoz przez cztery klasyfikatory indywidualne: liniowa 
analiza dyskryminacyjna, regresja logistyczna, sztuczna sie  neuronowa oraz las losowy z wynikami 



Metody czenia i selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upad o ci przedsi biorstw 191

dziewi ciu metod czenia oraz selekcji, bazuj cych na zbiorze powy szych klasyfikatorów. Autor arty-
ku u przeprowadzi  tak e analiz  wp ywu liczby uwzgl dnianych zmiennych na poprawno  klasyfikacji 
poszczególnych metod.

S owa kluczowe: prognozowanie upad o ci przedsi biorstw, metody klasyfikacyjne, metody czenia 
i selekcji klasyfikatorów

CLASSIFIER COMBINATION AND SELECTION METHODS 
AT THE CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION

A b s t r a c t

The author of this article decided to investigate the efficiency of using classifier combination 
and selection methods at the prediction of corporate bankruptcy in Poland. The study allowed us to 
compare the predictions from 4 individual classifiers: linear discriminant analysis, logistic regression, 
artificial neural network and random forest with the predictions from 9 classifier combination and 
selection methods. Moreover, the author analyzed the influence of the number of variables in models 
on performances of the correct classification for all considered methods.

Keywords: corporate bankruptcy prediction, classification methods, classifier combination and 
selection methods




